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2-hjuls tandemsykkel med gir og hjelpemotor 

PINO Tandemsykkel 

med Shimano Steps hjelpemotor 

  

Artikkelnr. 2501    

HMS nr. 231468 

Alle våre HASE produkter har 
oppnådd topp poengsummer på 
tester for funksjonalitet, 
tilpasningsmuligheter og kvalitet i 
Europa. 

 
Meget gode og stødige sykler. Kan tilpasses 
flere funksjonsbegrensninger som f.eks: 
hjerneslag, personer som mangler arm(er) 
eller ben. Gir og styring av motor enten på 
høyre eller venstre side. Eksempler på 
justeringer er: Lengdejustering av sykkel, 
styrehåndtak, krankarmer, ryggvinkel osv. 
Dette gjør at syklene kan møte individuelle 
behov på en veldig god måte. 
Tilpasningsmulighetene er mange! 

Alle HASE sykler er CE-sertifisert 

Vi anbefaler Rohloff lukket 14-gir til alle 
Kettwiesel og Lepus. Ved bakkestopp i tungt 
gir har du mulighet til å skifte mellom høyt og 
lavt gir når sykkelen står stille. Rohloff er et 
meget slitesterkt gir som kan fungere 
problemfritt opp mot 100.000 km. Et vanlig 
åpent gir krever at sykkelen er i bevegelse for 
å kunne skifte gir, og er mer utsatt for skade 
da det henger lavt. 

 



PINO  Tandemsykkel  

med Shimano Steps hjelpemotor 

 

 

  

 

Anbefalt for: 
Tur og moro       

Trening       
Familie       

Pendling       

 

Egenskaper: 

• Høyt nivå i sikkerhet takket være 

lavt tyngdepunkt 

• Svært manøvrerbar 

• Enkel forflyttning mellom sykkel og 

rullestol  

 

Alle Hase-produkter har flere tilpasningsmuligheter, og er dermed svært fleksible. 
Eksempler på tilpasninger: justerbart sete/ryggvinkler, lengde fram til pedalene, 
barnekranker, seteskall/ Hamax sykkelsete, forskjellige gir system, offroad/dekk etc. 

 
Pino kan enkelt deles i to, ved 
transport Tekniske data: 

Vekt sykkel: 33,8 

24 kg (uten motor) 

Brukervekt: 225 kg 

Høyde ledsager 1,5m – 2m 

Ramme Aluminium 

Bremser 2 stk hydrauliske skivebremser 

Maksbredde 64 cm 

Setehøyde 64 cm 

Total lengde 210 - 237 cm 

Skrittlengde 35 - 105 cm 

Skrittlengde bak 72 – 105 cm 

Hjul foran 20” 

Hjul bak 26” 

Antall gir 27 gir 

 

Pino er en 
tandemsykkel 
hvor den som 
sitter bak, 
styrer.  

Den som 
sitter foran 
kan tråkke 
med bena 
eller bare sitte 
å nyte turen. 

Ypperlig for de som ikke kan sitte på et vanlig sykkelsete, 
eller holde i et styre ved f.eks oppbremsning  



 

Bildet til høyre er tatt høsten 2012, 
hvor en som sitter i rullestol for første 
gang syklet Birkebeinerrittet! Dette 
sier mye om sykkelens funksjonalitet, 
tilpasningsmuligheter og kvalitet. 

PINO Tandemsykkel Håndrift   

fås som tilbehør på vanlig PINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beskrivelse Art.nr HMS-nr 

Hånddrift komplett sett 24092 161136 

Pino Tandemsykkel (u/hånddrift) 2501 231468 

Den som sitter foran 
kan padle med 
hendene, eller bare 
nyte turen. 



TILBEHØR 

 

   

 

 

Barnekrank Pino 

Fra skrittlengde 35 og oppover  

 
 

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Pino 24691 210703 

 
 
 

 

Pedal med tåhette og strikk. 

Gir mer effekt i tråkket og gjør 

det enklere å holde fot på 

pedal. 
Type Art.nr HMS-

nr 

Voksen, V 
Voksen, H 
Barn, V 
Barn, H 

25377.L.LE 
25377.L.RI 
25377.S.LE 
25377.S.RI 

231517 
231518 
231519 
231520 

 

 

Hodestøtte / Nakkestøtte 

Passer til alle modeller 

 
 

Art.nr HMS-nr 

22769 193685 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Hoftebelte 
 

Art.nr HMS-nr 

101 210548 
 

 

Neoprenvest 
 

Størrelse Art.nr HMS-nr 

Liten 110 210549 

Medium 111 210550 

Stor 112 210551 

 

 

 

 

Neopren belte 
 

Størrelse Art.nr HMS-nr 

10x120cm 7166 210600 

10x150cm 7167 210601 

 

 

  

 

NYHET! 

Ny spesialpedal med leggstøtte 

 

 

 

 

 

 

Den unike utformingen gir god støtte 

samtidig som ankelen kan bevege seg 

naturlig i forhold til pedalenes 

sirkelbevegelser.  

 

Pedalen er lettere å ta på/av enn tidligere 

modeller. 
 

 

 

Spesialpedal med leggstøtte 

for alle HASE sykler  
 

Sykkel Art.nr HMS-nr 

Leggstøtte 25610  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synkrontråkk Pino 

Enkel kobling som gjør at pedaler  

foran og bak synkroniseres. 
 

Sykkel Art.nr HMS 

Pino 23594 201788 

 

 

 

Pedaler med leggstøtte 

Finnes både til voksne og barn 
 

Type Art.nr HMS-nr 

Voksen, V 
Voksen, H 
Barn, V 
Barn, H 

25372.LE 
25372.RI 
25375.LE 
25375.RI 

231507 
231508 
231513 
231514 

 

Pendelpedal 

For de med nedsatt bevegelig i kne- og 

hofteledd. 
 

H/V Art.nr HMS-nr 

Høyre 22451 193759 

Venstre 22450 193760 
 

Krankforkorter 

For de som har ulik lengde 

på føttene. 
 

Art.nr HMS-nr 

22348 193723 
 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Heng-ettersykkel 

Passer alle sykkeltyper 
 

Sykkel Art.nr HMS 

Pino 22251 210605 

Kettwiesel 22841 193711 
 

    

     

Krykkeholder  

Passer de fleste krykker 
 

Sykkel Art.nr HMS 

Pino 22298 193729 

 



 

  

NB: Vi minner om at AKT 26 betyr at de som 
er over 26 år, kan nå også søke om å få 
hjelpemidler mot en egenandel.   
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@QualityCareAS 

  

Har du spesielle ønsker? 

 

Ta gjerne kontakt med oss! 

• For utfyllende informasjon 

• For teknisk assistanse 

• Få tilsendt uforpliktende tilbud 
 

 

     970 970 71 
   post@quality-care.no 

Besøks/fakturaadresse: 

Vegamot 18,7049 Trondheim 

Org.nr.: 988 034 169 MVA 



 

 

 

  



 

 

 
 

 

Quality Care AS 




